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BAB 2 

DASAR TEORI 

 

2.1 Definisi Robot 

Robot berasal dari kata “robota” yang dalam bahasa Ceko berarti budak, pekerja, 

atau kuli. Pertama kali kata “robota” diperkenalkan oleh Karel Caper dalam sebuah 

pentas sandiwara pada tahun 1921 yang berjudul RUR (Rossum’s Universal Robots) 

pentas ini mengisahkan mesin yang menyerupai manusia yang dapat bekerja tanpa lelah 

yang kemudian membrontak dan menguasai manusia.  

Istilah robot kemudian mulai terkenal dan digunakan untuk menggantikan istilah 

yang dikenal saat ini yaitu automation. Selanjutnya banyak definisi menjelaskan 

pengertian robot. Dari berbagai definisi yang ada, definisi paling dapat diterima adalah 

dari “Robot Institute of America”, yang mendefinisikan robot sebagai manipulator yang 

berfungsi jamak yang dapat diprogram ulang dan dirancang untuk memindahkan benda 

kerja, komponen-komponen, peralatan atau perangkat khusus dengan berbagai macam 

tugas.  

 

2.2 Klasifikasi Umum Robot 

Secara umum robot dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan aktuator, 

berdasarkan kebutuhan akan operator robot, dan berdasarkan kegunaannya.  

2.2.1 Klasifikasi Robot Berdasarkan Penggunaan Aktuator 

Dalam klasifikasi ini terdapat robot manipulator dan robot mobile. Jenis robot 

mobile ada 2 (dua) yaitu robot beroda dan robot berkaki. 

2.2.1.1 Robot Manipulator 

  Robot ini hanya memiliki satu tangan seperti tangan manusia yang fungsinya 

untuk memegang atau memindahkan barang. Robot manipulator merupakan sebuah 

rangkaian benda kaku (rigid bodies) terbuka yang terdiri atas sendi dan terhubung 

dengan link dimana setiap posisi sendi ditentukan dengan variabel tunggal sehingga 

jumlah sendi sama dengan nilai derajat kebebasan. Robot manipulator yang sering 

dipakai  sebagai robot industri pada  dasarnya  terdiri  atas  struktur mekanik, penggerak 
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 (aktuator), sensor dan sistem kontrol. Dasar (base) manipulator sering disebut kerangka 

dasar (base frame) dan ujung dari manipulator biasanya dilengkapi dengan end-efector 

yang salah satu jenisnya adalah gripper.  

Untuk lengkapnya, gambar robot manipulator ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

Sendi merupakan tempat sambungan lengan untuk melakukan putaran atau gerakan. 

Terdapat banyak jenis sendi. Jenis sendi yang paling banyak digunakan terdiri atas dua 

macam, yaitu sendi revolute joint dan prismatic joint. Revolute joint sering digunakan 

sebagai pinggang (waist), bahu (shoulder) dan siku (elbow), dan pergerakan revolute 

joint akan menghasilkan satu derajat kebebasan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Robot manipulator[1] 

Bagian dasar manipulator bisa kaku terpasang pada lantai area kerja ataupun 

terpasang pada rel. Rel berfungsi sebagai path atau alur sehingga memungkinkan robot 

untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya dalam satu area kerja. Bagian 

tambahan merupakan perluasan dari bagian dasar, bisa disebut juga lengan atau arm. 

Bagian ujungnya terpasang pada efektor yang berfungsi untuk mengambil atau 

mencekam  material. Manipulator digerakkan oleh aktuator atau disebut sistem drive 

yang menyebabkan gerakan yang bervariasi dari manipulator. Aktuator bisa 

menggunakan elektrik, hidrolik ataupun pneumatik. 

Aktuator elektrik adalah aktuator yang menggunakan listrik sebagai tenaga 

penggeraknya. Beberapa aktuator elektrik yang biasa digunakan antara lain solenoid, 

motor DC, motor stepper, servomotor, dan motor AC. Sedangkan aktuator hidrolik 

adalah aktuator yang menggunakan fluida dalam bentuk cairan sebagai pemacu 

gerakannya. Aktuator ini memiliki torsi yang besar tetapi responnya cukup lambat. 

Prinsip kerja hidrolik menggunakan perbedaan volume cairan yang ditekan atau 

dimampatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. 

Appendage 
Appendage 

Base 
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Aktuator pneumatik adalah aktuator yang menggunakan udara sebagai pemicu 

gerakannya. Sifatnya sukar dikendalikan tetapi memiliki respon yang lebih cepat. 

Prinsip kerja pneumatik menggunakan perbedaan volume udara yang ditekan atau 

dimampatkan untuk membangkitkan tekanan pada piston. 

 

2.2.1.2 Mobile Robot 

   Mobile robot adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai 

aktuator untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut 

dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain. Secara umum robot 

mobile dibagi menjadi dua yaitu robot beroda dan robot berkaki. 

a. Robot Beroda (Wheeled Robot) 

  Robot beroda ini sangat disukai bagi orang yang mulai mempelajari robot. Hal 

ini karena membuat robot ini tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Roda seringkali 

dipilih, karena memberikan traction yang bagus, mudah diperoleh dan dipakai, dan juga 

mudah untuk memasangnya pada robot. Untuk dapat membuat sebuah robot beroda 

minimal diperlukan pengetahuan tentang mikrokontroler dan sensor-sensor elektronik. 

Base robot beroda dapat dengan mudah dibuat dengan menggunakan plywood 

atau triplek, akrilik dan menggunakan logam. Robot ini dapat dibuat sebagai pengikut 

garis (line follower) atau pengikut dinding (wall follower) ataupun pengikut cahaya. 

Pada Gambar 2.2 dibawah ini adalah robot beroda. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Robot beroda[2] 

 

b. Robot Berkaki 

Untuk melewati medan yang tidak menentu, robot berkaki sangat baik digunakan 

karena robot berkaki lebih mudah beradaptasi bila dibandingkan menggunakan roda 

seperti untuk menaiki tangga. Bentuk robot berkaki banyak diadopsi dari bentuk 
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mahkluk hidup atau manusia. Gambar 2.3 di bawah ini adalah robot berkaki, salah satu 

jenisnya adalah robot humanoid dan robot serangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 2.3 Beberapa jenis robot berkaki (a) robot humanoid[3],(b) robot serangga[4] 

 

2.2.2 Klasifikasi Robot Berdasarkan Kebutuhan akan Operator Robot 

Klasifikasi ini terdiri atas autonomous robot, teleoperated robot, dan semi 

autonomus robot. Dari ketiga jenis robot tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

2.2.2.1 Autonomous Robot 

Robot autonomous adalah robot yang dapat melakukan tugas-tugas yang 

diinginkan dalam lingkungan yang tidak terstruktur tanpa bimbingan manusia secara 

terus menerus. Banyak jenis robot memiliki beberapa tingkat otonomi. Tingkatan 

otonomi sangat dibutuhkan dalam bidang-bidang, seperti eksplorasi ruang angkasa, 

membersihkan lantai, memotong rumput, dan pengolahan air limbah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Autonomous robot[5] 
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2.2.2.2 Teleoperated Robot 

Robot ini dalam pengoperasian mesinnya dikendalikan dari kejauhan. Hal ini 

mirip dalam arti untuk frase "remote control", dikendalikan oleh operator (manusia) 

menggunakan remote  control. Pada Gambar 2.5 terlihat mobile robot dan alat 

pengontrolnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Mobile robot dan remote control[6]. 

 

2.2.2.3 Semi Autonomous Robot 

Robot semi autonomous adalah robot yang pengendaliannya secara otomatis 

untuk pengerjaan tertentu dan pengendalian jarak jauh dengan menggunakan remote 

control. Hal ini bertujuan robot dapat melewati lingkungan atau lintasan yang berbahaya 

bagi manusia. Gambar 2.6 di bawah ini adalah robot mobile yang dapat bergerak 

otomatis untuk pekerjaan tertentu dan dapat juga dikendalikan secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Salah satu jenis semi autonomous robot[6] 

 

2.2.3 Klasifikasi Robot Berdasarkan Kegunaan 

Dalam klasifikasi ini secara umum terdapat 2 jenis yaitu industrial robot dan 

service robot. 
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2.2.3.1 Industrial Robot 

Industrial robot adalah robot yang digunakan di dalam industri. Biasanya robot ini 

berupa robot manipulator yang bisa dikendalikan secara otomatis maupun manual. 

Robot dalam dunia industri ini memiliki keakuratan yang tinggi dalam menjalankan 

tugasnya. Robot industri ini dapat digunakan untuk otomatisasi proses produksi, 

welding, perakitan dan pengepakkan sesuatu barang. Gambar 2.7 di bawah ini adalah 

salah satu industrial robot. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Robot manipulator dalam dunia industri[7] 

 

2.2.3.2 Service Robot 

Service robot dipergunakan untuk melayani kebutuhan manusia sehari – hari. 

Robot ini digunakan untuk membantu pekerjaan yang kotor, berbahaya, berulang-ulang 

dan termasuk pekerjaan rumah tangga. Robot yang berfungsi dalam pekerjaan rumah 

tangga dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Service robot[8] 

 

2.3    Komponen Dasar Robot 

Secara umum sistem robot memiliki tiga komponen dasar, yaitu  aktuator, 

kontroler dan power (daya). Sebagai tambahan dalam komponen robot adalah efektor. 
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Efektor dapat ditemukan hampir semua aplikasi robot, walaupun keadaannya bukan 

merupakan komponen dasar dari sistem robot. Efektor berfungsi sebagai bagian terakhir 

yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan dijadikan kerja dari 

robot.  

2.3.1 Aktuator 

Aktuator adalah perangkat elektromekanik yang menghasilkan daya gerakan. 

Dapat dibuat dari sistem motor listrik atau motor DC (motor DC servo, motor DC 

stepper, solenoid dan sebagainya),  sistem pneumatik, dan perangkat hidrolik. Beberapa 

jenis aktuator berdasarkan kategori tenaganya yaitu : 

a. Aktuator tenaga elektrik, biasanya menggunakan solenoid, motor arus searah 

b. Aktuator tenaga hidrolik 

c. Aktuator tenaga pneumatik 

Salah satu aktuator yang digunakan pada robot manipulator adalah servomotor. 

Servomotor adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback di mana posisi dari 

motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam servomotor. 

Servomotor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer dan 

rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran. 

Sedangkan sudut dari sumbu servomotor diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim 

melalui kaki sinyal dari kabel motor. Contohnya, pada pulsa 1,5 milisecond akan 

membuat motor berputar sejauh 90° (lebih sering disebut posisi netral). Jika pulsa lebih 

pendek dari 1,5 milisecond, maka motor akan berputar lebih dekat ke 0°. Jika lebih 

panjang dari 1,5 milisecond, maka akan berputar mendekati 180°. Dari Gambar 2.9 di 

bawah, durasi pulsa menentukan sudut dari batang output. 

 

.  

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.9 Pengaruh lebar pulsa terhadap sudut servomotor[9] 
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Servomotor biasanya hanya bergerak mencapai sudut tertentu saja dan tidak 

kontinyu seperti motor DC maupun motor stepper. Walau demikian, untuk beberapa 

keperluan tertentu, servomotor dapat dimodifikasi agar bergerak kontinyu. Pada robot, 

servomotor sering digunakan untuk bagian kaki, lengan atau bagian bagian lain yang 

mempunyai gerakan terbatas dan membutuhkan torsi cukup besar.  

Servomotor adalah motor yang mampu bekerja dua arah (CW dan CCW) dimana 

arah dan sudut pergerakan rotornya dapat dikendalikan hanya dengan memberikan 

pengaturan duty cycle sinyal PWM pada bagian pin kontrolnya. Servomotor tampak 

pada Gambar 2.10 dibawah ini. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.10 Servomotor[10] 

 
Servomotor merupakan sebuah motor DC yang memiliki rangkaian kontrol 

elektronik dan internal gear untuk mengendalikan pergerakan dan sudut angularnya. 

Sistem mekanik servomotor tampak pada Gambar 2.11. 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

Gambar 2.11 Sistem mekanik servomotor[10] 

 
Lebih lengkapnya dapat digambarkan bahwa sebuah servomotor memiliki :  

a. 3 jalur kabel : power, ground, dan control  

b. Sinyal kontrol mengendalikan posisi  
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c. Operasional dari servomotor dikendalikan oleh sebuah pulsa.  

d. Konstruksi didalamnya meliputi internal gear, potensiometer, dan feedback control.  

Jenis-Jenis servomotor diantaranya adalah: 

a. Servomotor standar 180°  

Servomotor jenis ini hanya mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) dengan 

defleksi masing-masing sudut mencapai 90° sehingga total defleksi sudut dari kanan 

– tengah – kiri adalah sebesar 180°. 

b. Servomotor continuous  

Servomotor jenis ini mampu bergerak dua arah (CW dan CCW) tanpa batasan 

defleksi sudut putar (dapat berputar secara kontinyu).  

 
 
2.3.2   Kontroler 

Kontroler merupakan jantung dari sistem robot sehingga keberadaannya sangat 

penting. Kontroler menyimpan informasi yang berkaitan dengan data-data robot, dalam 

hal ini data gerakan robot yang telah dimasukkan sebelumnya. Gambar 2.13 

memberikan gambaran sebuah kontroler dan manipulator robot. Kontroler berfungsi 

untuk mengontrol pergerakan dan manipulator robot. Kontroler sendiri diatur oleh 

sebuah informasi atau program yang diisikan dengan menggunakan bahasa 

pemograman tertentu. Informasi tersebut kemudian disimpan di dalam memori. Data 

dalam memori dapat dikeluarkan atau di-edit sesuai dengan yang dibutuhkan. Dahulu 

kontroler dibuat dari drum mekanik yang bekerja step by step secara sequential dan 

sangat sederhana. Dimasa sekarang kontroler menggunakan PLC (programmable logic 

control) yang dapat bekerja dengan pergerakan yang sangat kompleks dari sistem robot. 

Gambar 2.12 di bawah ini adalah robot dan kontroler yang digunakan dalam dunia 

industri. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Robot dan kontroler[1] 
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2.3.3 Power Supply (Catu Daya) 

Power supply adalah sebuah unit yang menyediakan tenaga pada kontroler dan 

manipulator sehingga dapat bekerja. Power supply dalam suatu sistem robot dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu bagian untuk kontroler dan bagian untuk manipulator. Bagian 

kontroler menggunakan elektrik sedangkan bagian manipulator bisa menggunakan 

elektrik, pneumatik, hidrolik ataupun ketiganya. Gambar 2.13a, 2.13b, 2.13c 

memberikan keterangan power supply. 

 

 

 

  

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 

Gambar 2.13 Catu daya (a) pneumatik, (b) hidrolik, (c) listrik 

manipulator 

aliran pneumatik 
pneumatik 

bor 

manipulator 

aliran hidrolik hidrolik 

manipulator 

base 

listrik 
 

Motor listrik pulsa listrik 
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2.3.4 End Effector 

End effector dapat ditemukan hampir semua aplikasi robot, walaupun keadaannya 

bukan merupakan komponen dasar dari sistem robot. End effector berfungsi sebagai 

bagian terakhir yang menghubungkan antara manipulator dengan objek yang akan 

dijadikan kerja dari robot. Sebagai contoh end effector dapat berupa peralatan las, 

penyemprot cat ataupun hanya penyempit objek. Gambar 2.14 di bawah adalah contoh 

end effector pada robot manipulator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 End effector robot[1] 
 

End effector jika disamakan dengan manusia seperti jari-jari tangan yang dapat 

digerakkan untuk memindah atau mengangkat material ataupun peralatan yang dapat 

digunakan untuk mengelas, mengecat, menempa, mengisi botol dan lain-lain sesuai 

dengan kebutuhan. Kerja efektor dapat berupa mekanik, elektrik, pneumatik maupun 

hidrolik. 

Bentuk end effector banyak memiliki banyak jenis, salah satunya adalah gripper. 

Gripper memainkan peranan penting dalam sistem otomasi karena sebagai penghubung 

antara benda kerja dengan robot. Banyak gripper didesain untuk mencekam benda 

kerja. Ada berbagai model gripper, dari gripper yang hanya terdiri dari 2 lengan 

penjepit sampai dengan yang kompleks. Beberapa jenis gripper diantaranya yaitu 

gripper mekanik, gripper ruang hampa atau mangkok vakum dan gripper magnetik. 

 

2.3.4.1 Gripper Mekanik 

Gripper mekanik didesain untuk menggenggam dan menahan objek dengan 

memberikan kontak pada objek. Biasanya menggunakan finger atau jari mekanik yang 

disebut jaws. Jari ini dapat dilepas dan dipasang sehingga sangat fleksibel 
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pemakaiannya. Sumber tenaga yang diberikan pada gripper ini bisa berupa pneumatik, 

hidrolik dan elektrik. Gambar 2.15 adalah aplikasi tangan menggunakan gripprer 

mekanik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Aplikasi tangan menggunakan gripper mekanik[1] 

 

2.3.4.2 Gripper Ruang Hampa 

Gripper ruang hampa atau bisa disebut mangkok vakum atau bisa disebut juga 

mangkok hisap, berfungsi untuk mengangkat dan menahan objek. Objek yang ditangani 

oleh jenis gripper ini haruslah objek dengan permukaan rata, bersih dan halus sehingga 

gripper ini dapat bekerja dengan baik. Gambar 2.16 di bawah ini adalah aplikasi gripper 

vakum, dan gambar 2.17 adalah contoh sistem vakum. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Aplikasi gripper vakum[1] 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Contoh sistem vakum[1] 
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Keterangan gambar 2.17 : 

1 : Udara terkompresi 

2 : Pembangkit kevakumman 

3 : Aliran 

4 : Penyaring 

5 : Mangkok 

Gripper jenis ini memiliki dua komponen, yaitu mangkok dan sistem ruang 

hampa. Mangkok berbatasan dengan objek dan berfungsi untuk menggenggam dan 

menahan objek. Mangkok terbuat dari karet dan menempel pada mangkok. Sistem 

vakum menghasilkan hisapan pada mangkok. Sistem vakum dibagi menjadi dua, yaitu 

pompa vakum dan sistem venture. Pompa vakum menggunakan piston (dengan 

menggunakan motor listrik) untuk membuat hampa udara. Pompa ini memberikan 

kehampaan yang tinggi dengan biaya yang murah dibandingkan dengan sistem venture. 

Berbeda dengan pompa vakum, sistem venture menggunakan sebuah nosel yang 

dilewati oleh udara, sehingga menimbulkan kevakuman. 

 

2.3.4.3 Gripper Magnetik 

Gripper magnetik bekerja karena efek bidang magnet, sehingga menimbulkan 

hisapan atau tarikan pada komponen yang akan digenggam. Gripper magnetik dapat 

dibagi menjadi dua kategori yaitu gripper elektromagnet dan magnet permanen. 

Gripper elektromagnet menggunakan sumber arus dan lebih mudah untuk dikontrol 

dibandingkan mengunakan magnet permanen. Pada jenis gripper ini menggunakan 

elektromagnet saat menghisap dan melepas komponen yang akan ditangani 

menggunakan metode on dan off arus yang mengalir pada elektromagnet. Gambar 2.18 

berikut adalah aplikasi dari gripper elektromagnet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Aplikasi gripper elektromagnet[1] 
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Keuntungan permanen magnet adalah tidak dibutuhkannya arus tambahan yang 

berarti akan menghemat energi pada sistem robot. Kelemahan sistem ini adalah 

kesulitan pada saat pengontrolan. Saat gripper mendekat pada komponen atau objek 

material lain yang berasal dari besi, kemungkinan tertariknya sangat besar. Permanen 

magnet sering digunakan pada penanganan material yang berada pada lingkungan 

berbahaya seperti ledakan. Lingkungan yang mempunyai daya ledak tinggi akan 

membahayakan arus listrik yang mengalir pada elektromagnet. Gripper elektromagnet 

memiliki beberapa keuntungan, diataranya adalah sebagai berikut : 

a. Ukuran komponen yang bisa bervariasi, dari kecil hingga komponen yang besar. 

b. Mempunyai kemampuan untuk menangani logam yang berlubang. Pada gripper 

vakum tidak bisa menangani hal tersebut. 

c. Dapat menagani beberapa komponen, tergantung dari jumlah gripper yang 

dipasangkan pada wrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Sistem kerja gripper menggunakan magnet[1] 

 

2.4 Konfigurasi Robot 

Konfigurasi robot adalah pola susunan link dan joint yang menghasilkan 

karateristik gerakan tertentu. Secara umum konfigurasi robot dibagi menjadi beberapa 

jenis, antara lain rectangular (cartesian), cylindrical, spherical (polar) dan revolute 

(articulated). 

2.4.1 Rectangular (Cartesian)  

Konfigurasi ini memiliki tiga sumbu linear untuk bergerak. Sumbu X 

merepresentasikan pergerakan ke kiri dan ke kanan, sumbu Y pergerakan maju dan 

mundur, serta sumbu Z pergerakan ke atas dan ke bawah. Ruang kerja dari robot tipe ini 

Magnet 
Bidang magnet 
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adalah sebuah kubus atau persegi sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan robot tipe 

ini harus berada pada ruang kerjanya. Gambar 2.20 di bawah ini adalah konfigurasi 

rectangular (cartesian). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.20 Konfigurasi rectangular (Cartesian)[1] 

 

2.4.2 Cylindrical  

Konfigurasi cylindrical (silinder) ini membentuk tiga derajat kebebasan atau tiga 

sumbu yaitu theta atau sumbu rotasi, bidang Z membentuk gerakan naik dan turun atau 

vertical, dan R membentuk gerakan horizontal atau maju mundur. Masing masing 

gerakan tersebut membentuk volume silinder sehingga disebut konfigurasi silinder. 

Gambar 2.21 di bawah ini adalah konfigurasi cylindrical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Konfigurasi cylindrical [1] 

 

2.4.3 Spherical (Polar)  

Konfigurasi ini polar memiliki tiga sumbu yaitu theta atau gerakan rotasi, gerakan 

betha atau gerakan melingkar dan sumbu R gerakan horizontal. Sistem koordinat ini 

juga disebut sebagai sistem spherical atau sistem bola karena jangkauan area dari robot 

Sumbu X 

Sumbu Z 

Sumbu Y 

Z 
R 

 ߠ
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membentuk volume bola. Gambar 2.22 di bawah ini adalah konfigurasi spherical 

(polar). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22 Konfigurasi spherical (polar)[1] 

 

2.4.4 Revolute (Articulated)  

Koordinat articulated (artikulasi) adalah koordinat yang terdiri dari tiga sumbu 

yaitu tetha, sumbu W (lengan atas) dan sumbu U (lengan siku). Koordinat ini memiliki 

2 sumbu yang dapat melipat yaitu pada sumbu W dan sumbu U, sehingga koordinat ini 

menjadi lebih fleksibel dan banyak digunakan dalam industri. Pada gambar 2.23 

dibawah ini adalah koordinat artikulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23 Koordinat artikulasi 

 

2.5    LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) 

LabVIEW adalah produk dari National Instruments yang berupa software 

pengembangan program aplikasi dan hardware input-output untuk keperluan akusisi 

dan pengendalian. Perangkat lunak (software) ini dapat dijalankan pada sistem operasi 
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Linux, Unix, Mac OS X dan Windows. Berbeda dengan pemograman berbasis teks 

dimana instruksi-instruksi menentukan eksekusi program pada sistem kendali, 

LabVIEW merupakan pemograman aliran data dimana aliran data menentukan eksekusi 

dari program. Gambar 2.24 dibawah ini adalah tampilan halaman utama LabVIEW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24 Tampilan halaman utama LabVIEW [11] 

 

2.5.1 LabVIEW Software 

Perangkat lunak LabVIEW atau LabVIEW software merupakan sebuah bahasa 

pemograman graphical yang menggunakan simbol (ikon) untuk membuat aplikasi. 

Sedangkan Visual Instruments (VIs) adalah program LabVIEW yang menirukan 

instrumen sebenarnya dalam bentuk simbol-simbol. 

Untuk membuat tampilan program aplikasi LabVIEW, digunakan tools dan objek. 

Tampilan aplikasi ini kemudian dikenal dengan jendela front panel. Dari tampilan 

jendela front panel kemudian ditambahkan kode yang direpresentasikan oleh simbol 

dari fungsi untuk mengatur objek. Sedangkan source code simbol tersebut ada dalam 

tampilan jendela block diagram. LabVIEW software terdiri dari 3 (tiga) komponen 

utama, yaitu front panel, block diagram dan tipe data. 

2.5.1.1  Front Panel 

 Front panel merupakan penghubung (interface) antara pengguna (user) dengan 

program aplikasi. Didalam front panel terdapat kontrol (input) dan indikator (output) 

sebagai masukan atau keluaran instrumen. Kontrol adalah instrumen mekanisme 

masukan yang menyuplai data dari block diagram yang mencakup knop, push button, 

dial dan mekanisme masukan lainnya. Sedangkan indikator adalah instrumen 

mekanisme keluaran yang menampilkan data dari block diagram, mencakup grafik, 
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LED, tank dan tampilan keluaran lainnya. Gambar 2.25 dibawah ini menunjukkan 

tampilan jendela front panel LabVIEW dan gambar 2.26 menunjukkan tool LabVIEW 

pada jendela front panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25 Tampilan jendela front panel  LabVIEW[11] 

 

 
Gambar 2.26 Tampilan tool pada front panel LabVIEW[11] 

 

Dari Gambar 2.26 diatas dapat dijelaskan fungsi masing masing tombol. Tabel 2.1 

dibawah ini adalah penjelasan dari fungsi masing masing tombol. 

Tabel 2.1 Fungsi masing-masing tombol pada jendela front panel LabVIEW 

No Tombol Fungsi 

1 
 Run 

Untuk menjalankan program yang telah dibuat di 

block diagram. 

2 

 Run continuously 

Untuk menjalankan VI secara terus menerus. 

Setelah berjalan, VI hanya akan berhenti bila 

tombol stop atau pause ditekan. 

3  Stop Untuk menghentikan VI yang sedang berjalan. 

4 

 Pause 

Untuk menghentikan sementara VI yang sedang 

berjalan. 

 

Front panel tool 

Boolean control 

Waveform 
graph 

Plot legend 

Icon 

Graph legend 

Scale legend 
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No Tombol Fungsi 

5   

Text setting 

Untuk mengubah bentuk huruf, ukuran, perataan 

dan warna pada teks. 

6 

 Align object 

Untuk menata posisi beberapa objek supaya rata, 

termasuk rata kanan, rata kiri, rata atas, dan rata 

bawah. 

7  Distribute objects Untuk menata posisi antar objek dengan spasi yang 

sama 

8  Resize objects Untuk membesar dan mengecilkan ukuran objek 

9  Reorder Untuk menempatkan objek di depan atau di 

belakang objek lain. 

Untuk membuat front panel maka disediakan sebuah control palette. Control 

palette berisi control dan indicator. Control dan indicator tersedia dalam subpalette 

yang berbeda. Dalam control palette disediakan beberapa menu seperti Boolean, 

numeric, graph, arracy dan cluster, IO ,string dan path. Gambar 2.27 dibawah ini 

menunjukkan tampilan control palette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27 Tampilan control palette pada front panel 

 

2.5.1.2 Block Diagram 

Block diagram merupakan jendela tempat menuliskan perintah dan fungsi, 

berisikan source code berupa simbol-simbol, node dan garis sebagai data flow untuk 

mengeksekusi program termasuk kode dari front panel. Pada block diagram juga 
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tersedia function palette yang berisi fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi 

input, contohnya fungsi array, matematika, fungsi IO dan sebagainya. Pada block 

diagram, tool palette juga dipakai untuk mengatur dan menghubungkan ikon. Gambar 

2.28 menunjukkan tampilan function palette sedangkan gambar 2.29 menunujukkan 

tampilan jendela block diagram LabVIEW dan gambar 3.30 adalah tool pada block 

diagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28 Tampilan function palette pada block diagram 
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Gambar 2.29 Tampilan jendela block diagram pada LabVIEW[11] 

 

 
Gambar 2.30 Tampilan tool pada block diagram 
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Timing 
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Boolean control 
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Wire data Graph terminal Divide function 



24 
 

 
 

Tool di block diagram hampir sama dengan tool di front panel, hanya sedikit 

berbeda, yaitu di block diagram tidak ada tool resize objects dan ada 6 tombol 

tambahan. Tabel 2.2 menunjukkan 6 tombol tambahan block diagram. 

 

Tabel 2.2 Tombol tambahan block diagram 

No Tombol Fungsi 

1 
 Highlight execution 

Untuk melihat jalannya aliran data pada block 

diagram. 

2 
Retain wire values 

Untuk menyimpan nilai data di setiap titik ketika 

program dijalankan. 

3 

 Step into 

Untuk menjalankan program setiap step 

(langkah) dari node ke node, sebuah loop atau 

subVI 

4 
 Step over 

Untuk melompati step pada sebuah loop atau 

subVI 

5 
 Step out 

Untuk keluar dari suatu node atau loop dan 

masuk ke node berikutnya. 

6 
 Clean up diagram 

Untuk merapikan garis dan menata ikon-ikon 

sehingga lebih ringkas dan menghemat ruang. 

 

2.5.1.3 Tipe Data 

Dalam membuat aplikasi VIs, harus diperhatikan tipe data tiap simbol agar data 

flow dapat berjalan semestinya. Tipe data yang tersedia yaitu numerik, boolean dan 

string. Tipe data dari sebuah simbol dapat diketahui dari warna node atau warna kabel 

ketika dihubungkan ke simbol lainnya. Untuk tipe data numerik ditandai dengan warna 

oranye (untuk bilangan float) atau biru (untuk bilangan integer), tipe data boolean 

ditandai dengan warna hijau dan tipe data string ditandai dengan warna merah muda. 

LabVIEW banyak digunakan karena memiliki kelebihan. Beberapa kelebihan 

LabVIEW antara lain : 

1. Pembuatan program di LabVIEW jelas dan mudah dipahami, karena berbentuk 

grafis, dengan instruksi berbentuk ikon-ikon, yang dihubungkan dengan garis untuk 

menunjukkan aliran data, mirip flowchart. 
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2. Pembuatan program yang mudah, yaitu hanya dengan menarik keluar ikon instruksi 

yang sudah tersedia di palet (kotak instruksi), dan menghubungkannya dengan garis 

ke ikon lain. Garis ini sama seperti variabel pada bahasa pemograman teks. Dengan 

cara ini, LabVIEW menyederhanakan pembuatan program, karena garis tersebut 

hanya akan terhubung apabila tipe datanya sesuai sehingga menghilangkan 

kebutuhan manajemen memori dan deklarasi tipe data setiap variabel seperti dalam 

bahasa pemograman teks. Juga tidak perlu mengingat nama instruksi, karena semua 

ditampilkan pada palet. 

3. Mempersingkat waktu pembuatan program karena mudah dipahami dan mudah 

dibuat. 

4. LabVIEW didesain sebagai sebuah bahasa program paralel (multicore) yang mampu 

menangani beberapa instruksi sekaligus dalam waktu bersamaan. Hal ini sangat sulit 

dilakukan dalam bahasa program teks, karena biasanya bahasa program teks 

mengeksekusi instruksinya secara berurutan per baris, satu demi satu. Dengan 

LabVIEW, pengguna dapat membuat aplikasi eksekusi paralel ini secara mudah 

dengan menempatkan beberapa struktur loop secara terpisah dalam block diagram. 

5. Sifat modular LabVIEW memungkinkan pengguna untuk membuat program yang 

kompleks dan rumit menjadi sederhana, yaitu dengan cara membuat subprogram, 

atau di LabVIEW disebut subVI. Ikon-ikon dalam LabVIEW sebenarnya merupakan 

subVI. Beberapa subVI dapat digabungkan menjadi sebuah subVI. subVI-subVI 

gabungan tersebut dapat digabungkan lagi menjadi sebuah subVI lain, demikian 

seterusnya dengan tingkat hirerarki yang tidak terbatas. 

 

2.5.2 LabVIEW Hardware  

Perangkat keras LabVIEW (LabVIEW hardware) adalah produk dari National 

Instrument untuk mendukung keperluan input-output. Perangkat keras yang populer 

digunakan adalah DAQ (Data Acquisition) card PCI 6221. DAQ card  merupakan 

perangkat keras yang berfungsi mengatur input-output modul LabVIEW dengan 

komputer. DAQ juga berfungsi sebagai perangkat akusisi data yang didalamnya 

terdapat ADC (Analog to Digital Converter), DAC (Digital to Analog Converter), 

ouput-input digital, internal clock dan time counter. DAQ card PCI 6221 dihubungkan 

pada slot PCI pada mainboard komputer. DAQ card tidak bisa digunakan langsung 
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sebagai antar muka sehingga diperlukan modul yang dirangkai. Modul-modul tersebut 

antara lain modul input analog, modul output analog, modul input digital, modul output 

digital. Semua data yang berasal dari modul-modul tersebut kemudian dikirim ke DAQ 

card melalui kabel data. Gambar 2.31 menunjukkan DAQ card PCI 6221. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31 DAQ card PCI 6221 

 

2.6  Arduino 

Arduino dirilis oleh Massimo Banzi dan David Cuartielles pada tahun 2005. 

Arduino merupakan sistem mikrokontroler yang relatif mudah dan cepat dalam 

membuat aplikasi elektronika maupun robotika. Arduino terdiri dari perangkat 

elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat 

komponen utama yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan 

Atmel. Arduino memiliki software dan hardware. Gambar 2.32 menunjukkan logo 

Arduino. 

 

 

 

 

Gambar 2.32 Logo Arduino 

  

2.6.1 Hardware 

Arduino  saat ini telah menggunakan seri chip megaAVR , khususnya ATmega8, 

ATmega168, ATmega328, ATmega1280, ATmega2560. Kebanyakan papan Arduino 

memiliki regulator linear 5 volt dan 16 MHz osilator kristal (atau resonator keramik 

dalam beberapa varian). Arduino memiliki banyak jenisnya. Tabel 2.3 berikut ini 

menunjukkan beberapa jenis Arduino. 
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Tabel 2.3 Beberapa jenis Arduino 

No Jenis Arduino Processor Frekuensi 
(MHz) 

Digital 
IO pins 

Analog 
input 
pins 

PWM 
pin 

1 ADK ATmega 2560 16 54 16 14 

2 BT (Bluetooth) ATmega 328 16 14 6 4 

3 Diecimila ATmega 168 16 14 6 6 

4 Due AT91SAM 84 54 12 12 

5 Duemilanova ATmega 

168/328P 

16 14 6 6 

6 Ethernet ATmega 328 16 14 6 3 

7 Fio ATmega 328P 8 14 8 6 

8 Leonardo ATmega 32u4 16 14 12 6 

9 LilyPad ATmega 168v 

atau 

ATmega328 

8 14 6 6 

10 Mega ATmega 1280 16 54 16 14 

11 Mega 2560 ATmega 2560 16 54 16 14 

12 Nano ATmega 168 

atau ATmega 

328 

16 14 8 6 

13 Uno ATmega 328P 16 14 6 6 

14 Micro ATmega 32u4 16 20 12 7 

 

2.6.2 Software 

Arduino diciptakan untuk para pemula bahkan yang tidak memiliki dasar bahasa 

pemograman sama sekali karena menggunakan bahasa C++ yang telah dipermudah 

melalui library. Arduino menggunakan software processing yang digunakan untuk 

menulis program kedalam Arduino. Processing sendiri merupakan penggabungan antara 

bahasa C++ dan Java. Software Arduino ini dapat di-install di berbagai operating 

system (OS) seperti : LINUX, Mac OS, Windows. Software IDE Arduino terdiri dari 3 

bagian : 
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1. Editor program, untuk menulis dan mengedit program dalam bahasa processing. 

Listing program pada Arduino disebut sketch. 

2. Compiler, modul yang berfungsi mengubah bahasa processing (kode program) ke 

dalam kode biner karena kode biner adalah satu-satunya bahasa program yang 

dipahami oleh mikrokontroller. 

3. Uploader, modul yang berfungsi memasukkan kode biner kedalam mikorokontroller 

Struktur perintah pada Arduino secara garis besar terdiri dari dua bagian yaitu void 

setup dan  void loop. Void setup berisi perintah yang akan dieksekusi hanya satu kali 

sejak Arduino dihidupkan sedangkan void loop berisi perintah yang akan dieksekusi 

berulang ulang selama Arduino dinyalakan. Gambar 2.33 menunjukkan tampilan 

utama software Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33 Tampilan halaman utama software Arduino 

 

2.7 LabVIEW-Arduino Interface 

Diperlukan interaksi Arduino-Labview dikarenakan untuk mempermudah 

pemograman. Pemograman yang dilakukan hanya pada satu sisi saja apabila 

menggunakan serial Firmata (akan dijelaskan kemudian). Selain itu, baik LabVIEW 

maupun Arduino masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, yang mana bila 

digabungkan, maka kelebihan keduanya akan saling menambahkan, sebaliknya 
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kekurangan keduanya akan saling meniadakan. Dengan melakukan interaksi Arduino-

LabVIEW akan dapat dihasilkan sebuah perpaduan yang sangat menguntungkan, 

dimana dari sisi hardware harga Arduino sangat murah, sedangkan dari sisi software 

dengan LabVIEW akan dihasilkan aplikasi yang tak terbatas dalam berbagai bidang, 

termasuk bidang otomotif, biomedis, komunikasi, instrumentasi energi, kontrol, akustik, 

mekatronika, vision dan masih banyak lagi. 

 Gambar 2.34 menunjukkan kelebihan dan kelemahan Arduino dan LabVIEW 

secara terpisah dan Gambar 2.35 menunjukkan hal yang dihasilkan ketika interaksi 

dibuat antara Arduino dan LabVIEW, terlihat bahwa keduanya saling melengkapi 

kelebihan dan meniadakan kelemahan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34 Kelebihan dan kelemahan Arduino dan LabVIEW[11] 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35 Interaksi Arduino dan LabVIEW[11] 

 

Interaksi Arduino dengan LabVIEW melalui komunikasi serial diantara keduanya. 

Interaksi ini tidak menggunakan komunikasi paralel karena tidak lebih aman dari 

komunikasi serial dan kebanyakan komputer ataupun laptop saat ini sudah tidak 

menyediakan port paralel, hanya port USB (Universal Serial Bus) saja. Disamping itu, 

alasan yang lain adalah hampir semua mikrokontroler saat ini telah dilengkapi fungsi 

built-in serial UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). UART adalah 

bagian perangkat keras komputer yang menerjemahkan antara bit-bit paralel data dan 

bit-bit serial. 
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Mikrokontroler Arduino sudah dilengkapi USB serial di dalam rangkaiannya 

sehingga membuat komunikasi serial antara Arduino dengan komputer melalui port 

USB lebih mudah. Ada dua komunikasi yang bisa diterapkan, yaitu komunikasi serial 

biasa dan komunikasi serial Firmata. 

 

2.7.1 Komunikasi Serial Biasa 

Komunikasi serial biasa yaitu komunikasi yang harus memprogram dari kedua sisi 

yaitu dari sisi Arduino dan sisi LabVIEW. Kecepatan komunikasi (baud rate) dari sisi 

arduino maupun LabVIEW haruslah sama yaitu sebesar 9.600 bps (bit per second).   

2.7.2 Komunikasi Serial Firmata 

Komunikasi serial Firmata adalah sebuah protokol yang ditulis pada 

mikrokontroler, salah satunya adalah mikrokontroler Arduino. Firmata ini ditulis untuk 

memudahkan komunikasi Arduino dengan perangkat lunak yang lain termasuk 

LabView. Firmata ini dapat memudahkan kita dalam membuat program karena tidak 

lagi dilakukan di kedua sisi, tetapi hanya di satu sisi yaitu sisi perangkat lunak komputer 

saja (LabVIEW). Firmata memiliki keuntungan, diantaranya adalah : 

1. Kecepatan komunikasi yang bisa mencapai 115.200 bps, lebih cepat dibandingkan 

dengan kecepatan default komunikasi serial yang hanya 9.600 bps. 

2. Firmata ini membuat Arduino seperti layaknya sebuah DAQ card, dimana semua 

kaki IO (input-output) Arduino telah difungsikan secara tetap, sehingga hanya 

tinggal memasukkannya pada program di perangkat lunak komputer. Dengan cara 

seperti ini, setiap kali program dimodifikasi, atau butuh penambahan kaki IO, tidak 

perlu lagi memprogram Arduino, tetapi cukup memprogram di sisi komputer saja. 

3. Untuk aplikasi komunikasi serial yang membutuhkan penggunaan kaki IO Arduino 

yang cukup banyak, baik difungsikan sebagai masukan maupun keluaran, digital 

maupun analog, atau yang membutuhkan penambahan fungsi-fungsi komunikasi 

yang lebih rumit, maka penggunaan Firmata lebih menguntungkan, karena semuanya 

sudah tersedia fungsinya, hanya tinggal mengaktifkannya. Sebaliknya bila tanpa 

Firmata maka akan berurusan dengan penulisan kode program yang panjang. 

Kerugian Firmata yaitu kaki IO Arduino tidak lagi fleksibel, karena telah 

difungsikan secara tetap, sehingga untuk aplikasi-aplikasi khusus atau untuk fungsi 

fungsi yang belum tersedia, seperti pembacaaan sensor ultrasonik, dimana 
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membutuhkan pembacaan pulsa yang sangat cepat, akan sulit dilakukan. Namun 

kedepannya ada kemungkinan bisa dilakukan, apabila fungsinya sudah dimasukkan ke 

dalam Firmata.  

Selanjutnya pada prototipe arm robot, interaksi Labview-Arduino digunakan 

untuk menggerakkan arm robot baik secara manual maupun otomatis melalui komputer. 

Gambar 2.36 berikut ini adalah diagram untuk menggerakkan arm robot dengan 

Labview-Arduino interface. 

 

 

 

 

Gambar 2.36 Diagram untuk menggerakkan arm robot 

 

2.6  Algoritma Genetika 

  Algoritma genetika ini ditemukan oleh John Holland dan dikembangkan oleh 

muridnya David Goldberg. Algoritma genetika merupakan algoritma pencarian yang 

berdasarkan pada seleksi alam dan genetika alam. Algoritma ini berguna untuk masalah 

yang memerlukan pencarian yang efektif dan efisien, dan dapat digunakan secara 

meluas untuk aplikasi bisnis, pengetahuan, dan dalam ruang lingkup teknik. Algoritma 

genetika ini dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk masalah satu 

atau banyak variabel.  

Operasi genetika meniru proses turun menurun dari gen untuk membentuk 

offspring pada setiap generasi. Operasi evolusi meniru proses dari Darwinian evolution 

untuk membentuk populasi dari generasi ke generasi.  

Persoalan yang akan dipecahkan ditulis sebagai fungsi objek (fitness function). 

Persamaan (2.1) dibawah ini adalah salah satu contoh fungsi objek yang akan 

dioptimumkan. 

(ݕ,ݔ)݂ = 21,5 + ݔ sin(4ݔߨ) +  (2.1)………………………………………(ݕߨ20) sin ݕ

dimana batasannya : 

- 3 ≤ x ≤ 12,1 

4,1 ≤ y ≤ 5,8 

Komputer Arduino dengan 
serial Firmata 

Arm robot 
LabVIEW-

Arduino 
interface 
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Variabel x dan y adalah kromosom. Pada persamaan (2.1) diatas kromosom 

terbentuk dari dua buah gen yaitu x dan y sehingga bentuk dari kromosom adalah (x,y). 

Sedangkan untuk inisialisasi populasi pertama kali apabila diambil 10 kromosom dalam 

satu populasi, maka nilai dari x akan diambil secara acak dari antara -3 dan 12,1 

sebanyak 10 kali demikian juga untuk nilai y akan diambil secara acak dari antara 4,1 

dan 5,8 sebanyak 10 kali. Nilai dari x pertama kali akan membentuk kromosom 

pertama, demikian untuk nilai-nilai yang lain sampai nilai x kesepuluh dan nilai yang 

kesepuluh akan membentuk kromosom kesepuluh dengan susunan kromosom seperti di 

atas yaitu (x,y). 


